
NYILATKOZAT A NAGYSZÜLŐI GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTŐ ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni! Kitöltés előtt olvassa el a hátoldalon található tájékoztatót! 

1.  A kérelmező neve:  
 

2. TAJ száma     -    -     

 

3. Az ellátást az alábbi gyermek / ikergyermekek után kérem 

Gyermek neve  
 

 

TAJ száma     -    -     
 

Gyermek neve  
 

 

TAJ száma     -    -     

Gyermek neve  
 

 

TAJ száma     -    -     

Gyermek neve  
 

 

TAJ száma     -    -     

Gyermek neve  
 

 

TAJ száma     -    -     

 

A gyermek szüleire vonatkozó adatok 

 ANYA APA 

4. Neve   
 

5. TAJ száma:    -    -        -    -     
 

6. Állampolgársága:   
 

7. Születéskori neve:   
   

8. Születési helye:   
   

9. Születési ideje:                       
 

10. Anyja születéskori neve:   
   

11. Bejelentett lakcíme: 
  

  
 

12. Szülők nyilatkozata 

Alulírott szülő kijelentem, hogy az igénylésben feltüntetett gyermek(ek) után a gyermekgondozást segítő ellátásról az igénylő javára lemondok és egyetértek a 
gyermekgondozást segítő ellátás nagyszülő részére történő folyósításával. 

Kelt: ..........................................., ……………… év …………………….. hónap …………….nap 

………………………………………………………………. ………………………………………………….. 

 anya aláírása  apa aláírása 

K É R E L M E Z Ő  N Y I L A T K O Z A T A I  

13. Kijelentem, hogy a 2. pontban feltüntetett gyermek/gyermekek a szülő háztartásában élnek: 

14. Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: ......................................., ….….... év ...................... hó ............. nap 

.................................................................. 
kérelmező saját kezű aláírása 

 
 
 



TAJÉKOZTATÁS ÉS ÚTMUTATÓ 
a nyomtatvány kitöltéséhez 

 
Amennyiben a nagyszülő kérelmezi a gyermekgondozást segítő ellátást, ezen „Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” 
nyomtatványt is ki kell tölteni. 
 
6. ponthoz:  
A szülő(k) állampolgárságát kell beírni. Amennyiben a szülő nem magyar állampolgár, de Magyarországon él és bevándorlási, letelepedési engedéllyel vagy 
tartózkodási kártyával, regisztrációs igazolással rendelkező, illetve menekült vagy hontalan, akkor ezt a jogcímet kell az állampolgárság mellé beírnia. 
 
11. ponthoz: 
Azon lakcímet kell feltüntetni, ahol a szülő életvitelszerűen tartózkodik és amely a lakcíméről kiállított hatósági igazolványában bejelentett lakcímként (lakóhely vagy 
tartózkodási hely) szerepel. 
 
12. ponthoz: 
Ha a szülő az egyetértő nyilatkozatát visszavonja és azt a gyámhatóság nem pótolja, a visszavonás a nagyszülő gyermekgondozást segítő ellátásra való 
jogosultságát megszünteti. Az ellátást az egyetértés visszavonását tartalmazó nyilatkozatnak az igényelbíráló szervhez történő benyújtását követő hónap utolsó 
napjától kell megszüntetni. 
 
A kérelem aláírás helyéhez: 
A kérelmezőnek a kérelmet saját kezűleg kell aláírnia! 


